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 Bora Norrlands skogsbygder foretradesv'is blifva
 en privatdomin for sagverksindustrien?

 Af Carl Lindhagen.

 I nier dn femton dr har jag insett, att hela
 Norrland haller pa att f6rvandlas till en enda
 stor domlin f'or sdgverksindustrien, hvilken futll-
 stiindigt, om den ohejdad far fortgd, kommer
 att fi'rkvdfva allt jordbruk och ddrmed dfven
 all ktiltur och allt framdtskridande. F6r nmg,
 som har idel bondblod i mina adror, ir sagda
 firhallande pa vdg att blifva en hjdirtesorg.

 Kronofogden Domej'.

 )Det gar icke att genom af manniskor stiftade lagar om- Ostridiga
 TvT i i-I~~ r n i i i " -~1 f6rhdlla nden.

 dana Norrlands natur, f6rvandla dess bergstrackningar, dess grus
 och sandmarker till akerjord eller utjamna dess vattenfall.,

 Med dessa och liknande pastaenden har herr Frans Kempe
 i en uppsats uti denna tidskrift velat i sagverksindustriens namn
 pa ett enkelt satt bryta stafven ofver den vid innevarande ars
 riksdag vackta motionen orn lagstiftningsatgrrder for vidmakt-
 hallande af jordbruksnaringen inom skogsbygderna i Norrland och
 Dalarne.

 Afven motionaren hoppas emellertid uppriktigt, att det ej
 skall lyckas nagon utjamna vare sig Norrlands eller det 6friga
 Sveriges vattenfall. Och icke heller har uti motionen ifragasatts,
 att man mera i Norrland an i det 6friga Sverige bor forvandla
 bergstrackningar samt grus- och sandmarker till akerjord, ehuruval
 erfarenheten visserligen visar, att atminstone sandmarker genom
 mansklig uthallighet ofta nog kunnat giras barande afven for
 jordbruksprodukter.
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 CARL LINDHAGEN

 I motionen har daremot endast narmare undersokts, huru
 de afvittrade hemmanens naturliga rikedomar bora tagas i besitt-
 ning f6r att i mojligaste man tillgodose alla berattigade intressen.
 I denna intressenas harmoni har motionaren trott sig finna den
 nodvandiga forutsattningen for att afven i trakter, som till arealen
 omfatta nara tva tredjedelar af vart land, kunna bibehalla och vidare
 uppbygga ett efter sunda sociala grundsatser ordnadt samfundslif.
 Och harvid har motionaren, sat vidt lan forstatt, sokt gora ratt-
 visa at alla hall och afven at sagverksnaringen.

 Liksom nu herr K. forklarar att man egentligen kunde med
 tystnad forbiga motionen, sa skulle darfore den granskning, han
 andock pa grund af de manga instammandena ansett sig bora
 agna densamma, icke heller behifva vidare bem6tas. Men hans
 inlagg har ett sarskildt intresse, som gir det fortjant af en nar-
 mare undersokning. Det innefattar namligen ett op pet och
 oforbehallsamt forsvar for sagverksbolagens obegrinsade hem-
 mansforvarf, hvilket sagverksagarne och deras gynnare i allman-
 het ej vagat sig pa. Bakom ett dylikt framtradande kan darf6re
 antagas ligga ej endast en naturlig uppfordran att tillvarataga
 sitt eget intresse utan afven en ofvertygelse.

 Den fraga, som salunda har skall afhandlas, ar herr K:s
 invandningar mot det resultat, hvartill motionaren pa grund af
 sina undersikningar kommit i forsta punkten af sina yrkanden,
 namligen att sagverksagare eller atminstone sagverksbolag icke
 vidare bira fa med aganderatt forvarfva afvittrade hemman i Norr-
 land och Dalarne1.

 Afven med detta aterforande af fragan till hvad som verk-
 ligen foreligger, maste man dock ytterligare gora ansprak pa att
 atskilliga andra, i herr K:s uppsats inflickade utvaxter i menings-
 utbytet darifran afskiljas en gang for alla.

 Dit hor till en borjan alla bemodanden att soka bortleda
 uppmarksamheten frin sjalfva saken genom att gira motparten
 misstankt for okunnighet. Man ma garna med tystnad forbiga
 motionaren sjalf, ehuru hans framstallning verkligen grundar sig
 pa ganska ingaende studier och afven en ej ringa personlig kanne-
 dom om atskilliga trakter i Norrland och sarskildt dessas jord-

 1 Betraffande den historiska och kritiska utredningen af sakf6rhallandena samt
 ofriga yrkanden i motionen hanvisas till denna.
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 NORRIANDS SKOGSBYGDER OCH SAGVERKSINDUSTRTEN

 bruksforhallanden. Men da, utom andra, de allra fiesta af Norr-
 lands och Dalarnes landtrepresentanter i andra kammaren instamt
 i motionens syfte1, vinnes ju ej na'gonting genom att utpeka mo-
 tionaren sasom >>en person, som ager sa ringa kannedom om Norr-
 land>). Den stora anslutningen erh6lls just darf6r, att motionen,
 gladjande nog, befanns innehalla en korrekt och moderat fram-
 stallning af de verkliga f6rhallandena. Denna norrlandsrepresentan-
 ternas uppfattning har afven i synnerlig grad understrukits af en
 allman norrlandsk opinion, hvilken pa en nangfald satt gifvit sig
 tillkanna. Och denna allmanna mening ar icke ny utan har lange
 forefunnits samt afven vunnit offentligt uttryck uti befallningshaf-
 vandes femarsberattelser, motioner i andra kammaren och petitioner
 till Konungen. Gent emot denna opinion har sagverksindustriens
 ledande man alltid sokt och funnit hjalp icke blott i det inflytande,
 besittningen af stora maktmedel stadse medf6r, utan framfor allt
 i sydsvenskarnes obekantskap med forhallandena och likgiltighet
 for desamma. Man kan da visserligen forsta herr K:s med af-
 seende a motionen uttalade onskan, att >>Norrland fatt lefva i
 fred for dylika hjalpare>>. Men det ar i alla fall ett orimligt an-
 sprak att Norrlands lifsfraga alltid skall vara berofvad den for-
 staelse, som maste komma den till del afven fran hvarje opartisk
 sydsvensk, som satter sig in i densamma.

 En annan sak, somn man bor kunna vara enig om, ar att
 det har endast galler den industri hvars verksamhet gar ut 6fver
 de afvittrade hemmanens sjalfbestand. Herr K. slar emellertid
 allarm a hela industriens vagnar, och siker darigenom gifva okad
 betydelse at sagverksindustriens ansprak. Motionens syfte ar att
 >hamma all industriell utveckling i Norrland>, sages upprepade
 ganger. Det ar under alla forhallanden svart att forsta, hvilka
 hinder den verkliga foradlingsindustri, som mnjligen framdeles
 kan med tillitande af vattenkraften uppsta i Norrland, skulle rbna
 af ett forbud for sagverksagarne att nu lagga under sig agande-
 ratten till all enskild jord daruppe2. Med sagverksbolagens obe-
 nagenhet att afyttra ens en tumsbredd af sina inkopta hemman

 Af de 36 ledamoter i Andra Kammaren, som representera Norrlands och Dalar-
 nes landsbygd, hafva 31 undertecknat sjalfva motionen.

 2 I lagf6rslagets I 2 imom. gores undantag f6r fabriksindustriens behof som darut-
 6fver ifven kan tillgodoses genom Konungens dispensratt. Betraffande det fristaende f6r-
 .slaget om vattenfall hanvisas herr K. att lasa motiven.

 Ekonomisk Tidskrift. go90. 14
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 med undantag ibland fbr den >>tyvarr> ft6rut uppodlade inagojorden,
 ar det val pafallande, att ett dylikt monopol snarare skall logga
 sig himmande bfver all annan enskild fbretagsamhet in den, som
 kan framgoa ur sagverksbolagens f6retridesvis po trdvarur6relsen
 riktade intresse.

 Slutligen b6r det ej vidare fi sattas i- tvifvelsmna, att sag-
 verksbolagens fastighetsfdrvdrf redan antagit bdesdigra propor-
 tioner och komma att fortga. pat samma sitt.

 Den af Statistiska centralbyron utarbetad1e statistik bfvTer
 bolags jordf6rvarf i Norriand och Dalarne fbr aren 1885 och
 1895 utvisar, att antalet jordagare Or 1895 i Norriand och Da-
 larne utgjorde: s'agverksaktiebolaa 17i, andra sagverksagare (en-
 skilda personer, firmor och bolag') 172, bruksagare 87 sait bfriga
 jorclagare 90,297. Utredningen slutar med ett sammandrag utvi-
 sande bland annat, att f6r dessa landsdelar jordbruksfastigheternas
 mantal fbrdelade sig pa ofvannamnda agare i f6ljande procenttal:

 Sagverks- Anidra Bruks- Ofriga
 aktiebolag sgare jordigare aggare

 1885 61,I 1,7 6,5 85,7

 1895 11,3 1,8 511 8i ,8

 Herr Kempe bar nu i icke mindre an tva noter naket The-
 ropat siffran 13,I '0 (i 1,3 + ,s) s/isom vadgledande fbr de i nirnet
 okunnige vid bed6imandet af omfattningen och voadan af sogver-
 kens fastighetsf6rv5irf i le norra provinserna, oaktadt ban sjalf
 mycket val vet att den utaii f6rklaringarh r minst sagdt vilse-
 ledande.

 Fbrst kan man garna dartill Ilagga bruksagarnes siffra
 5,! 0/0 heIst desse lara i allm5inhet 6fvergott till att idka hufv7ud-
 sakligen sagverksrbrelse, och man kommer dIa till det mycket
 afsevarda resultatet att, s'asom Statistiska centralbyran yttrar, redan
 ar 1895 ungeffir 1ii5 af alit mantal i Norrland och Dalarne agdes
 af bolag.

 Men fransedt detta b6ir markas att siffran I3,1 am ett genom-
 snittstal, som afven omfattar norrlindska kustlandet och s6idra
 delen af Dalarne, dar fbrvarfven i allmanhet aro mindre omfattande

 pa grund af att dessa trakter ej aga ansenligare skorstillaongar. p k"n$ "-> ZI.) t> --~---- ~~ 1~" c~~"c~'
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 IDa har ar fraga narmast om skogsbygderna, staller sig saken
 helt annorlunda. Salunda utvisar den aberopade statistiken att
 samtliga sagverks- och bruksagare aigde ar I895 ofver 50 o af
 mantalet (fran 50,5 till 100 ?/o) i 29 socknar; att antalet socknar
 i hvilka endast sagverksaktiebolagen hade ofver 50 0/o af man-
 talet, okats fran 4 ar 1885 till 20 ar 1895, samt att sag-
 verksaktiebolagen sistnamnda ar agde i Vasterbottens lans lapp-
 mark 23,9 ?/o, i Norrbottens lans lappmark 31,3 ?/o, i S6dra An-
 germanlands ofre f6gderi 37,6 O'o och i JamtIands s6dra f6gderi
 31,8 ?/o af hela mantalet o.s. v,

 Men ytterligare far man erinra sig, att om jamf6relsen skedde
 efter agornas areal, sa skulle procenttalet for sagverksbolagen helt
 visst stalla sig vida hogre. Sjalfva skogshemmanen, som aro
 mest begarliga for bolagen, hafva namligen jamforelsevis ringa
 mantal men mycket ansenliga agovidder. Hvad detta kan har
 betyda, framgar bast af herr K:s upplysning, att afven de verk-
 liga skogshemmanens skogsarealer vaxla mellan 500 och anda till
 I5,000 tunnland. Det skulle vara af synnerligt intresse att erhalla
 en statistik, grundad afven pa arealen af agoinnehafvet, men detta
 lar mota mycket stora svarigheter 1.

 Slutligen galler det att ej glonmma bort, att vi nu rakna
 ar I9OI och ej 1895. Statistiska centralbyran afslutar sin utred-
 ning med det yttrandet, att det torde fa antagas sasom sannolikt,
 att den for perioden 1885-1895 salunda funna utvecklingens
 gang icke afstannat med periodens slut, utan sedermera fortgatt
 och kommer att fortfara i storre eller mindre man, sa lange nuvarande
 travarukonjunkturer och lagstiftning aga bestand. Att denna
 sjalfklara forutsagelse afven bekraftats, veta sagverksagarne sjalfva
 och afven alla andra norrlanningar. De meddelanden, som lamnas
 af andra kammarens landtrepresentanter for Norrland och Dalarne,
 kunna sammanfattas i det enhetliga omdomet, att sagverksbola-
 gen fortfarit att undan for undan kopa a alla trakter, i den man
 de ej redan ar 1895 forvarfvat, hvad som lonade sig for dem
 att aga. Att det afven efter I901 skall fortga pa samma satt,
 ar en sjalfskrifven sak. Underrattelser om uppdrifven kipslagan in-
 ga fran manga orter, och det ar nog atminstone sagverksagarne

 Enligt en uppgift skulle t. ex. Skbnviks aktiebolag aga 2,715 kv.-kilometer.
 (Blekinge lan-- 3,014 kv.-kilometer.)
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 icke obekant att bolag i de sista dagarne upptagit stora lan for
 paskyndande af inkopen utaf byar och hemman. Den fram-
 tida utvecklingens oundvikliga mal belyses bast af herr K:s
 eget pastaende, att af sagverken nagra agde 70 ?/o och darut-
 ofver, andra 30 a 70 o/o och de. allra flesta endast Io a 30 0?o
 af ,tillracklig areal skogsmark for att uteslutande af dess afkast-
 ning kunna underhalla sin sagverksdrift, samt att alla sagverks-
 agares strafvan darfore maste vara att forvarfva sig sitt fulla
 behof af egen skogsmark 1.

 Fragan blir da denna: ar en dylik utveckling i ekonomiskt,
 socialt och politiskt afseende ofvervagande nyttig eller skadlig for
 riket i allmanhet och for de manniskor, som skola lefva i dess

 Jordbruket norra delar, isynnerhet?
 och sagverks- oc sderet f6rsta sporjsmal, som da har moter, ar jordbrukets industrien.

 och sagverksindustriens inb6rdes forhallanden i namnda trakter.
 I motionen har i detta afseende s6kts gora rattvisa at bada. Den
 talar darfor om jordbruk och industri samt har ofverhufvudtaget
 aldrig inlatit sig pa hvad som ma vara hufvudsak, hvilket staller
 sig olika inf6r olika personers subjektiva uppskattning af de eko-
 nomiska och ideella varden, som spela in vid en dylik vardesatt-
 ning. Herr K. ater vill nodvandigt drifva saken till att fragan
 galler jordbruk eller industri. Han forestaller sig darfor att
 motionen bygger pa nagot antagande >att jordbruket i Norrland
 ar och maste blifva dess hufvudnaring>. Och i ofverensstam-
 melse harmed ar titeln pa hans uppsats affattad: >ar Norrland
 foretradesvis ett jordbruksland eller ett industriland?> Harige-
 nom har han icke pa nagot satt traffat motionen, men val moj-
 ligen missledt en och annan om dess ratta innehall.

 Hvarje land och sarskildt ett litet land med afskildt lage
 skulle bygga sitt sjalfbestand pa mycket osakra grunder, om det
 ej vinnlade sig att inom landets granser med tillitande af dess natur-
 liga resurser framalstra den forsta forutsattningen f6r mansklig

 ' Det f6rtjanar i detta sammanhang papekas att sagverksbolagen hafva sa godt
 som i sin hand afven en stor mangd hemman, till hvilkas skog de hafva femtio ars afverk-
 ningsratt pa grund af kontrakt, upprattade f6re ar I890. I den man dessa kontrakt nalkas
 sitt slut, ar det ocksa ofta f6rbi med motstandskraften hos hemmansagarne, som sa lange
 saknat st6d af skogen. Synnerlig uppmarksamhet kraffver i detta afseende fbrhallandena i
 lappmarken.
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 existens, namligen lifsmedel. Hela den svenska odlingen har ocksa
 gatt fram genom jordbrukaren som f6rgangsman.

 Da man nu vantar sig sa mycket af Norrland, har dari
 helt visst ocksa ingatt den firhoppningen, att denna landsdel lik-
 som det 6friga landet skall vinna en afsevard del af sin styrka i
 att gifva hemort afven at en oberoende jordbruksbefolkning, hvilket
 i forevarande fall utg,r forutsattningen for en sjalfstandig tillvaro
 ej blott for denna utan afven for andra samhallsklasser. Det ar
 forst pa senare tider, som sagverksindustriens man, fir att for-
 svara sina hemmanskop och daraf foljande odelaggelser, soka bland
 den sydsvenska okunnigheten sprida allehanda firtal om det norr-
 landska jordbruket och dess uppgifter. Och herr K. gar sa langt
 att han, trots erfarenhetens vittnesbird och norrlanningarnes fbr-
 trytsamma protester, gor ansprak pa, att det utan vidare bevis nu
 skall fastslas sasom en trossats, att Norrland ar >skapadt> till
 en privatdoman for sagverksindustrien.

 Hvar och en, som i likhet med motionaren genom resor
 och vandringar i skog och byggder i olika delar af vart land fatt
 tillfalle anstalla jamforelser, har emellertid utan tvifvel funnit, att
 de trakter, hvilka till skillnad fran de egentliga slatterna kallas
 skogsbyggder, aro i afseende a odlingslagenheterna sig tamligen
 lika ofverallt bade i Norrland och det ofriga Sverige. Afrosnings-
 marken ar till arealen 6fvervigande, under det odlingslagenhe-
 terna ligga spridda har och hvar invid stora och sma vattendrag,
 pa bergssluttningarne samt mellan upphojningarne i marken1. Jord-
 manen i odlingslagenheterna vixla ocksa i Norrland liksom i det
 ofriga Sverige fran mager till synnerligen bordig. Skillnaden lig-
 ger salunda endast i, att klimatet ar kallare ju langre man konm-
 mer mot norr. Till en del motvages denna olagenhet af den syn-
 nerligen drifvande kraften i det standiga och starka sommarljuset,
 och sarskildt fjalltrakterna kunna i fbljd haraf uppvisa en naturlig
 grasvaxt, hvarom man har nere i landet ej har nagon forestall-
 ning. Praktiskt taget kommer darf6r i de nordligare eller higre
 belagna delarne af Norrland boskapsskotseln att fa en hufvud-
 saklig betydelse i jamforelse med sadesodlingen. Om nu emeller-
 tid skogen genom en firstandig lagstiftning bevarats till stid for
 den jordbrukande befolkningen och samhallskulturen i allmanhet,
 sa skulle a manga orter ett norrlandskt hemman med sina stora

 1 Bergssluttningarne i sjalfva skogsbvgderna i Norrland iro i allmninhet jordtackta.
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 arealer, innefattande vdirdefull skog, omvaxlande beten och stora

 odlincgsm"jligheter varit en Iangt rikare possession in ett litet
 sydsvenskt hemman med sina ofta uttbmda resurser.

 Sedan gammalt har ocks'a Norriands kultivering skett ge-
 nom en sjalfstandig, ofta f6rmbgen bondebefolkningo Hela det
 statsekonomiska drama, som kallas afvittringarne, har dfven sin
 enda fbrnuftiga fbrklaring i de vunna erfarenheterna om landets
 jordbruksm6jligheter, hvilka kronan ville framja genom att skanka
 bijnder och nybyggare skogarne med dnri inneslutna ouppodlade
 marker. Och afvittringyslandtmatarne gjorde afven, enligt hvad de
 sjalfva uppgifva, sitt bista i att tilldela hemmanen sa mycket
 skogsmark som m"ijligt ddirf6re, att de gladde sig bfver tanken
 att darigenom po ett hemman, dir vid afvittringen satt endast en
 bonde, skulle med tiden uppsta stora byar'.

 Det fbrtjdnar vidare erinras om, att hela Finland ligger pa
 samma breddgrad som Norriand. Men inoren dristar sig ddrfi6r
 framkomma med ett generelit utdbmande af jordbruket i detta
 land sasom endast en underordnad faktor i f6rutsdttningarne ft5r
 dess existens. Tvart om ltter afven den norrlandska sagverks-
 industrien sig val smaka de i stora myckenheter till Norriand in-
 f6rda finska matvarorna, oaktadt de frambragts i ett lika nordligt

 skoasland med synnerligen monga >grusmarker>

 Vdsterbottens lAns ansedda och talrika landtmiterrikar, har pa begiran af
 iiiotionAren i fi5religgande fraga afgifvit ett utlatande undertecknadt af 27 af hInets
 29 pA eget ansvar arbetande landtmAtare. I detta f-hrklara sig desse vilja inlagga
 en best5md gensaga mot pAst'aendet, att NarrIands jard ej Idmpar sig fbr jordbruk. Jard-
 bruk hade sedan urAldrig tid bedrifvits inom NarrIand och inom hi net utgjort grundvalein
 fOr dess hittills varande utvecklina. Linets utvecklingsnmdjligheter inom jordbrukets omrade
 voro sA Eingt ifr'an smd, att de tvartom voro obegrfnsade f6r en mycket Iang framtid, hvar-
 fare landtmdtarne i-ned visshet och kUnnedom am dessa f6rhAllanden gjarde det pAIstaendet,
 att af den till odling dugliga jorden hitintills inom nedre landet h6gst 1 , och inom lapp-
 marken h6gst 1'20 tagits i ansprAk. a)Hvad angar denna jards vdrdea), fortsitta landtmAtarine,
 )lSa torde vi landtmatare fa anses framfbr alit behariga att drolm afgifva ett amdame, satte
 som vi dro att, sa att shga, spadtag f6r spadtag, borrhal vid borrhia undersdka och gradera
 densamma f6r att finna dct relativa virdetr mellan den gamla odaljorden och de nva oni-
 riaden, dit, ur de samrnanbvggda byarne, flere eller fArre deligare utflvttas, fOr att pa dessa
 nva omr?aden j,imngod aterfa sin rdtt och beh.briga andel af det f6rut gemensamma eller
 pa annat sAtt fdrut disponerade omradet - ochi visst Ar, att den nya jord, som fdr dessa
 utflyttningar tagits i ansprak, varit fullt jdmldrlig med den dldre sait att tillgAng finnes
 att pa samma. grunder sam hittills genami skiften ach klyfningar under en odfverskadligt
 kIng framtid inom Narrland bilda nma egna hem, dAr en idog befalkning kan hafva sin ndd-
 -torftiga biirgning. Vi itistrnmna dqrf6r i matianens syfte ach tillbnska den framigang i riks-
 dagen, f6rvissade, som vi Aro, att bibeliallandet och utvecklingen af en talrilz sjdlfOgande
 jordbruksbefolkning Ar fosterlandets bdsta vArn mat sa'val vttre sam inre fara.a,
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 Af stort intresse yore fbr 6frigt,, om man, oafsedt de ide-
 ella och sociala f6irdelar, sorn ett sjalfstindigt jordbruk mnedf6r,
 difven kunde erlitlla en sannolikhetsberdikning af jordbrukets eko-
 nomiska afkastning f6r ndrvarande i Norrland och Dalarne. NMgon
 utrdikning haraf finnes ej i var offentliga statistik och mnj'ligheten
 att fd en tillflirlitlig uppskattning kirer ifven m65ta mycket stora
 svarigheter. Enligt en uppgift skulle under ar i896, da trdivaru-
 ridrelsen i Norrland och Dalarne afkastat 120 millioner kronor,
 afkastningen af jordbruk och boskapsskbtsel kunnat beraknas
 till 8o millioner. Enligt en annan utrakning, borde dessa boda
 naringars arsafkastning dar uppga till inemot iio millioner kro-
 nor. Det mo nu fiirhMola sig med dessa siffror hur som helst
 Tydligt dr att afkastningren maste vara ganska afsevard, och
 kimnas jordbruket tillfalle att vid sidan af industrien sjalfstandigt
 utveckla sig med de hjalpmedel som afsetts att tillfbra den
 genom afvittringarne, sa kan afven den nog blifva en stormakt
 i Norrland.

 Fbrutom boskapsskiitseln har difv,en sadesodling, atminstone
 till husbehof, ganska stor betydelse sdirskildt i sydligare delarne af
 Norrland och' i kustlandet. 1$br bedbmande afjordens alstringsf6r-
 maga i detta afseende yore en jamf6rande medeluppgift 65fver af-
 kastningen for ett visst litet omrade inom Sveriges olika landsdelar
 ganska upplysande. En p'a tillgangliga statistiska uppgifter grun-
 dad utrikning harom fbrekommer Ofven i den nya statistiska hand-
 boken 6fver Sverige'. Utan att vaga tilldgga dessa siffror allt
 fbr stor betydelse, kunna dock de ofbrmodadt hbga talen fbr de
 norrldndska Ianen ej unduoa att vacka uppmarksamhet. Sarskildt
 6fverraskar den gynnsamma stAllning, som intages af Kopparbergs
 och Gafleborgs lan och ifven af Norrbottens kIn.

 Till sist b6r yttras nagra ord om odlingens framsteg i de
 norra delarne af landet. Brytandet af ny bygd gor ju aidrig fort
 men odlingen har i Norrland tillf6rne gatt sakert och oaflotliort
 framat sarskildt genom hemmansklyfningyarne. Det f6rtjdnar darvid
 att erinras om, att inom en stor del af Norriands s. k. skogsland
 odlingen ej dr aldre an ungefar haift annat 'arhundrade. Inom om-
 radet f6r Arvidsjaurs socken i Norbottens lappmark t. ex. uppgifves
 salunda den fbrsta nybyggaren hafva bosatt sig 1757 och nu

 " Se noten d ft5ljande sida.
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 finnes inom socknen ett stort antal byar med en befolkning af
 5,520 personer, daraf den stbrsta delen idkar jordbruk. F6r nar-
 varande 'ater staller sigr saken sa att po hemman, som f6rvdrfvats af
 sagverksbolag, ske endast i sallsynta undantag nagra nyodlingar,
 hvaremot den redan odlade jorden ofta f6rsummas och i talrika
 fall 6fverg'r i 6desmaM. Po de hemman, som dinnu agas af bdnder
 med bibehollen ratt till skoogen, uppehalles det gamla jordbruket
 sait verkstallas dessutom ofta utdikningar och nyodlingrar afven
 1 stor skala. Anslagen ur frostft6rminskningsfonden ga nistan
 uteslutande till rikets norra provinser, dar genom dessa utdik-
 ningar gjorts verkliga underverk till h6jande af jordbruksm6jligr-
 heterna. Ofta utf6ras dessa sistnamnda f6retagr sa, att de g-enom

 Lan

 Stockholnis .............

 Uppsala ..............
 S5derrnanands..

 Osterg6tlands ..........
 JOnk6pinys.
 Kronobergs .............
 Kalmar *.

 Gotlands.

 Blekinge ...............
 Kristianstads.

 Malmi5hus.

 Hallands.

 G6teborgs och Bohus
 Alfsborgs *.
 Skaraborgs ...............
 Vermlands.

 ODrebro *.
 V5stnianlands.

 K?opparbergs .............
 GAfleborgs ...............
 V5sternorrlands.

 J imtlands..................
 V5sterbottens
 Norrbottens .............

 Hela riket

 Hv(

 Sk6rd pr hektar, i deciton,
 arligen 1886/95

 .te R'g Korn Hafre lPotatis

 14.23

 1441

 15.54

 14.51

 11.05

 11.52

 11.45

 11.87

 15.64
 17.73

 16.28

 13.75

 I4.76
 13.73

 i .68

 14.29

 14.49

 12.56

 1482

 15.44

 15.44

 15.76
 15.24

 13.37

 13.01

 11.05

 14.80

 10.93

 13.52

 17.80
 15.71

 15.25

 13.99

 14.45

 12.00

 13.98

 I4.91

 17.01

 16.79
 11.64
 11.13

 8.53
 12.68

 14.36

 14.26 12.86 ioi.8
 15.70 12.71 86.5
 14.01 12.68 92.3
 15.35 13.33 82.9
 12.21 11.28 75-5
 14.14 14.27 97.7

 12.92 12 69 82.7

 13.19 10.07 72.2

 14.62 13.99 90.9

 13.86 12.31 71.4
 i8.i6 16.25 89.1
 13.19 I3.13 72.2

 12.28 12.35 103.8

 11.96 12.53 1 107.5
 13.06 12.35 75.0

 9.40 10.13 86.7
 12.78 13.17 90.0

 13.27 12.45 102.1

 i6.8o 13.53 122.4
 i6.o5 16.73 127.0
 13.42 89.3
 12.53 - 144.7

 11.41 - 91.4

 13.90 - 92.8

 14.71 i 1320 85.7

 PA Oland Ar sk6rden pr hektar, i deciton: hvete io.8, r5g 10.3, korn 12.6, hafre
 io.o; pA Kalmar lns fastland: hvete ii.9, rag ii.5, korn 13.4, hafre I2.9. I Dalsland: r1g
 12.0, hafre 10.7; i Alfsborgs Iln i dfrigt: rAg i5.3, hafre 13. I NArke: rag I4.4, hafre
 i3.5, potatis 85; i Orebro lans bei-gslag: rAg I2.5, hafre ii.6, potatis io6 dt.
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 dikenas lige pa samma gang kunna betraktas sosom atg,irder fbr
 odling genom marks torrldagningr. Det ar blott skada att dessa
 omkostnader blifva till stbrre delen bortkastade, nar de byar; f6r
 hvilka arbetena utf6rts, framdeles i sinoin tid komma att 6fverg'a

 i bolags hinder. Emellertid moaste det antagas, att de sjalftigande
 b6indernas odlingsarbete under senare tider hmnmmats atskilligt ge-

 nom de stora sv trigheterna f6ir jordbrukarne, sarskildt pO vissa orter,
 att erhMala hjalp vid jordbruksarbetet, do arbetskrafterna dragas
 till sagverksindustrien, afverkningarne och j'airnvagsby7ggnaderna 2

 FtSr att bemota de uttalade farhaogorna f6r odlingens och den

 sjalfaogande allmogens aftagande har herr K. pO ett mycket obetank-
 sait sditt Taeropat Statistiska Centralbyraons utredning om att an-
 talet i6friga jordagares under perioden 1885 1895 vuxit froa
 83,262 till 90,297. Om man nu vill vaga sig p O att draga nar-
 mare slutsatser af dessa siffror, innan man unders65kt hur de upp-
 kommit sa visa de ju just att odlingen gott framat och den jord-
 brukande befolkningen 6kats pa de hemman, som annu aro i dess
 dao, och detta oaktadt denna befolknings agooinnehaf aorligen min-
 skats genom. bolagsf6rvdrfven. Hvilken skada do att ej samma
 utveckling'fdr oiga rur poa de hemman, bolagen underlagt sig, och
 hvilken fara att hvad som innu nogon tid sMaunda kan vinnas,
 skall i framtiden gijras om intet!

 Med det nu sagyda har endast afsetts att gyent emot herr

 Om f6rhalI'andena exempelvis i Arvidsjaur imeddelar kyrhoherden darstddes N.
 F. Berliin blaind annat ft5ljande: ))Under det sista decenniet har jordbruket hLir ryckt fram
 pil. ett sutt, sami lafvalr gadt f6r framtiden. Utom manga mnindre odlingsf6retag a myrar
 och vattensjuk mark, som pahbrjats och delvis fullbordats i en stor del byar dels med ach
 dels uun statsunderst5d, hafva b6nderna i ferni st6rre byar pa f6reskrifvet sAtt ocli f6r
 miiiskande af frosthindigheten Iatit undersbka ach utstaka stbrre myrutdikningar, hvari
 kostnwdsfOrslagcn 1ira variera fran 15 till mellan 20 och 30 tusen kronor. FortsAttes och
 bkas An ytterligare - sAsom ju dr att hoppas - den nu vaknade ifvern has bdnderna att
 fA-r6ka och f6rbdttra sin odlade jord, sA synes den framtid icke vara langt affigsen, dA de
 skala hafva f6rdubblat afkastningen fran sina ladugardara). Kyrkaherden sam intvgar, att
 bolagens hemmansffArvArf arligen fartgar ach att A sadana hemman nagon utveckling af
 jordbruket icke vidare Ager rum, slutar sitt meddelande salunda: ))F6r mim del Ar jag dfv,er--
 tygad ami, att ddrest ett f6rbud icke sAttes fAr balagen att genanm kbp f65rvarfva jordbruks-
 fastigheter ach i sammanhang dArmed Agastyckningslagen antingen upphAfves eller Andras
 d6rhan, att skogsmark icke ma afs6ndras frAn henmanen, gar jordbruksndrinoen under i
 lappmnarken och landet f6rvandlas sm'aningam till en 6demark). -

 SAsorm ett exempel kan ndmnas, att inom Sunne sacken af JAnmtlands IAn med
 en folkmningd ar igoo af 1,333 personer sait delad uti 130 hemmansdelar, 96 odelstorp
 ach 19 dagsverkstarp funnas sagda Ar enligt mantalslAngden anstdllda endast 13 drdngar
 aCIh 23 pi gar.
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 K:s kraf att af motionaren erhalla bevis i en fraga, dar bevis-

 ningsskyldigheten aligger honom, upprepa allmant kanda och hit-
 intills ostridiga forhallanden. Ett ytterligare bevis for jordbrukets
 existensberattigande i Norrland ligger dari, att sagverksagarne
 sjalfva erkanna detsamma, sa snart det pakallas af deras eget
 intresse.

 I en publikation af ar 1899, innefattande nagra uttalanden
 om norrlandska framtidsfragor, framstaller salunda en representant
 for sagverksnaringen sasom en sadan framtidsfraga: >underlattan-
 det af den bofasta befolkningens fortfarande ikning genom upp-
 latelse a kronodomainer af jordtorp,. Men han nmnner ej
 nagot om, att detta med annu storre skal borde och kunde aga
 rum a de afvittrade hemmanen, till hvilka kronan for andamalet

 skankte sina fiesta och basta skogsmarker. Den s. k. kolonisa-
 tionsfragan, hvilken ju hvar och en ma tillonska all framgang,
 ar emellertid mycket popular bland de stora sagverks- och gruf-
 agarne. De forre se garna att darigenom uppmarksamheten och
 anspraken dragas fran de afvittrade hemmanen och kronans till
 dem donerade skogar. Och grufagarne onska helt naturligt att
 genom kronans mellankomst i narheten af grufvorna skapas en
 bofast befolkning, som kan lamna bade arbetskraft och jordbruks-
 produkter. Man ar darfor enig om, att jordbruket har goda for-
 utsattningar just pa kronans behallna marker, afven om dessa
 ligga sa nordligt, som handelsen ar med de tillamnade kolonisa-
 tionsomradena.

 Det visar sig emellertid, att herr K. for sin del i sjalfva
 verket ar villig att ga vida langre. Jordbruk kan enligt hans
 uppfattning uppsta hvar som heist i Norrland, nar det namligen
 foljer industrien i sparen. Det jordbruk, som ager rum i nar-
 heten af sagverken sasom uppenbar binaring och hjalpare till
 industrien lar darfore befinna sig >i allskins valmnaga> . Detta
 visar atminstone att det ej ar landets terrang och jordman eller
 klimatet som utesluter jordbruksmojligheterna. Och hari ligger
 ju en viss motsagelse mot den tidigare framstallningen, som siokte
 komma jordbruket till lifs med aberopande af naturforhallandena.

 I detta uttalande ligger dock icke blott en motsagelse, utan
 det rir sig framf6r allt med overkligheter. For den med forhal-
 landena obekante kan det ju gora sig ganska bra, nar nagon i
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 allmanna ordalag talar om hufvudnaring och binaring samt genom
 en latt rorelse med handen skar ett helt land 6fver en kam.

 Mlen gar man saken in pa lifvet, sa far man se nagonting helt
 annat.

 Dessa sma omraden narmast omkring de i det stora landskapet
 forsvinnande sagverken vid kusten hafva har ingen betydelse, heist
 forhallandet for 6frigt lar vara att den norrlandske jordbrukaren
 icke alls alskar grannskap till sagverk pa grund af de hogre
 arbetsprisen. Fragan galler nu de vida, oandliga skogsbyg-
 derna. Dar finnas inga stora sagverk och icke heller ligger det
 for narvarande inom rackvidd for praktiskt firutseende att dar
 ofverallt tanka sig ett hvimmel af alla slags andra fabriker, till
 hvilka jordbrukaren hvarje morgon kan k6ra sin mjolk.

 Nej skall det i dessa trakter brytas bygd, sa maste det
 sasom hittintills ske genom en sjalfstandig jordbrukande befolk-
 ning som ager jorden samt producerar lifsmedel atminstone till
 husbehofvet och i ofrigt har stod af skogen.

 Denna anordning tilltalar icke herr K. redan darfor, att
 han ser med kopmannens blick och ej vill kannas vid jordbruk
 annat an som lank i en stordrift, pa hvilken det kan fortjanas
 mycket penningar. Darmed har han emellertid underkant den
 naturlag, hvarpa jordbrukets tillvaro i storre delen af vart land
 ar byggd, namligen att detta ej ar en sak for affdrsman, utan
 blott en utvag, hvarpa manga manniskor genom strangt arbete
 kunna f6rtjana sitt nodiga uppehalle.

 Men sagverksagarne skulle nog i alla fall forlika sig med
 detta, blott man ej darmed ocksa hade afvisat sagverksindustriens
 ansprak pa att vinna aganderatt till all enskild skogsmark. Det ar
 har skon alltid klammer och det ar till denna punkt herr K. alltid
 aterkommer, hur stor kretsgang han an gor for att rikta upp-
 marksamheten pa andra amnen. Han f6rbiser betydelsen af att
 donationsskogarnes afkastning framjar den allmanna kulturen och
 vill darfor ej heller medgifva, att den skall i nagon man vara ett
 stbd for det af honom foraktade jordbruket eller, sasom han ut-
 trycker sig, att man skall laira boskapen att lefva af tall och
 gran>, utan han framstaller sasom en naturlag, att endast sag-
 verksbolagens aktieagare skola sitta till bords vid maltiden.

 Om nu jordbruk i forhallande till sagverksindustrien skall
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 kallas hufvudnaring eller icke, dr fbr denna froga ganska likgiltigt.
 Jordbruket kan mycket vil undvara denna hedersbenimning, froan
 hvilken den nog ocksoa tillsvidare fdr afsta, om fragan blott afgdres
 efter storleken af bruttoinkomsten, sadan den framtrader i de sta-
 tistiska tabellerna. Motionaren har endast velat framholla att

 den dir en mycket viktig, naring- och ensam i stoad att fbr nar-
 varande i skogsbygderna skapa n'agot, sorn ))iger bestond och
 varaktighet>>

 Den sociala Den andra fragan, som har framstaller siu ar den sociala
 sida na

 sat)1 faran af sogverksbolagens hemmansfbrvdirf. Hvari denna bestar,
 borde ligga uppenbar f6r alla. Herr K. liksom antagligen de
 fleste stora sogverksdorare sto dock aildeles of6rstaende inft6r
 denna sida af saken. Han fragar ddrf6re fbrundrad: hvilken dir
 den sociala voda, som motionaren stindigt framhaoller men aldrig
 vill definiera?

 I alla tider har ett lands samhillstillstoand ndira samman-

 hingt med diganderatten till dess territorium. Samlandet af jorden
 i noagra fd enskildes hander har ailtid gifvit upphof till trbstlbsa
 f6rhallanden och sarskildt varit ndrmaste orsaken till faktisk eller

 rattslig lifegenskap. Det utg6r darf6r, sosom den gyamla lag-
 kommitt~en uttryckte sig >nindvindiga vilikor f6r manniskosliktets
 framsteg i denna bildning>, att de borgerliga lagarne i froga om
 fasta egendomars fbrdelning mellan enskilde byggas poa rittvisa
 och sakra grunder. Och den f6rsta och viktigaste af dessa grunder
 angafs sedermera af lagberedningen vara, >)att aganderatt till fast
 egendom skall, so litet soin m6j"ligt ar, ldsryckas fran personlig-
 hetsf6rhatllanden och godtyckligt infdrlifvas med korporationsin-
 tressen d. v. s. falla i hvad man kallar db6d hand (in manun
 mortuam).

 Vi ber6imma oss nu af att alltid hafva f6rstatt afvarja faran,
 nar utvecklingen noagon oang i detta afseende ledt in pa oriktiga
 vagar. Det ar detta f6rutseende fbr hvilket man plagar tacka
 var >urgjamla frihet> sait befolkningens sjalfstandiga och friborna
 sinnelag. Vid olika tillfallen stackades saMunda fbrst det katoiska
 prasterskapets och sedan den svenska hbgadelns bfverhandtagande
 jordf6irvarf. Nar bergsbruken b6rjade fbr mycket Iagga under sig
 bergsmanshemman, f6rbjbds detta af regeringsmakten, som f6jr-
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 ordnade, att fasta a dylika forvarf ej fick meddelas. Slutligen
 upphafdes ratten att bilda fideikommiss af fast egendom, hvar-
 igenom man ville fbrekomma att ej tillafventyrs pa den vagen
 landets fasta egendom skulle allt for mycket sammanforas i nagra
 fa hander.

 I Norrland och Dalarne star man nu infor tilldragelser,
 hvilka likafullt krafva ett ingripande, heist de afven kunna sagas
 vara pa visst satt farligare an de tidigare forebilderna i var historia
 och detta i tre afseenden.

 For det forsta aro sagverksbolagens jordforvarf nagot vida
 mer omfattande an man forut haft erfarenhet af, ty det ligger i
 denna utvecklings natur, att bolagen skola i hufvudsak forvarfva
 all enskild jord inom Norrlands och Dalarnes skogsbygder. Man
 kan ej har gira den invandningen, att bolagen genom de uppodlade
 inagornas utstyckning mbjligen komma att behalla >bara> skogs-
 marken. Denna senare innefattar namligen praktiskt sedt sa godt
 som hela territoriet. Om dessa fran all utveckling och allt verk-
 ligt stod af skogen afskurna inagor galler f6r ofrigt, att det ar
 synnerligen ovisst, om de i regeln komma att blifva till salu eller
 fa kopare, men daremot ar det ganska visst att utskyckningen ej
 skall bereda de tilliamnade jordtorparne nagon synnerligen sjalf-
 standigare stallning an landtbonderna eller ofverhufvudtaget foran-
 leda nagon slags begransning af bolagens maktomrade.

 Resultaten i socialt afseende af dessa bolagens landvinningar
 hafva ock sedan visat sig. Herr K. medgifver sjalf, att om
 det ar fraga om makten i Norrland, sa finnes verkligen en fara
 for allmogen, och han kunde hafva tillagt afven for alla andra
 samhallsklasser utom de fa, som sitta inne med aganderatten
 till landskapet.

 Den allmanna opinionen daruppe mot sagverksbolagens
 fastighetsforvarf hvilar ytterst pa den bestamda fornimmelsen af,
 att man glider in i ett olidligt beroende och i en social atmosfar,
 dar all sjalfstandighet gar under och all omutlig rattradighet skjutes
 at sidan, medan motsatta egenskaper vinna trefnad och belonas
 med timliga fbrmaner. ,Servilismen ar har 6fvervagande>,, skrifves
 fran en ort i Norrland, ,,och darfor vill ingen halla i skaftet, fastan
 alla bnska att yxan skall gao>. Da i allmanhet ingen bit af den
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 ouppodlade jorden, sa snart den kommit i s'aoverksbolagens hTnder,
 Bir till salu, sa kommer all f6retagsamhet ytterst bero af bolagens
 nad och goda vilja. De fiesta mrnhniskor blifva tvungna att sta
 sig val med dem, hos hvilka skogarnes stora kbpkraft ligger.
 Pressen dir redan faktiskt till stor del beroende, och difven admi-
 nistrationen blifver pa manga satt ofri. Sirdeles betecknande fdr
 stailningren dir, att sakliga upplysningar till motionaren frah norr-
 idndska tjinstemin och andra, som uppr6ras af fizrhallandenas ut-
 veckling, oftast maste atf6ljas af fijrbehall om anonymitet, darfiir
 att meddelaren ir beroende af s agverksdigare eller deras tillskyndare
 sait kunde utsattas f65r fbrlust af sitt lifsuppehalle eller andra
 stora obehag.

 Den andra sirskilda faran med sagverksbolagens hemnians-

 f6rvdrf ligger i beskaffenheten af deras verksamhet. Aldrig har
 begreppet industri blifvit so missbrukadt, som ndr det anvandes f6r
 att f6rgylla dessa bolags gamrning i skogrssocknarne. Saogverks-
 bolagen idka ndmligen icke ails industri i dessa socknar. De
 inkbpa allenast hemmanen fijr att, jamnte sin industrirbrelse vid
 kusten, darjimte kunna pa egna marker hafva tillgang till den
 vaxande ravaran och salunda till sin f6rman >)eliminera all kon-

 kurrens> om densamma. Fbljden dir ocksa, att det uppsving, som
 en verklig fbrddlingsindustri ofta bereder omgifvande trakt, icke

 finner n'agon motsvarighet i afseende Oa sagverksbolagens afverk-
 ningar, hvilka ej dro n'agon varaktig eller samftindsbildande verk-
 samhet. Tvart om kommer afkastningen ej ails de trakter till
 godo, dir afverkningen sker, men i stillet vdlsignas dessa med
 6ikad fattigvardstunga och liknande nlissft6rhollanden. Det ar en
 bestaind artskillnad mellan en sadan verksamhet och en verklig
 fbrddlingsindustri sasom ett jarnbruk. Hade kommunerna och
 bdnderna p'a Impligt siatt bibehoallits vid nagon del af skogens
 afkastning och bolagen hallits inom sitt ratta verksamhetsomrade
 att inkbpa virket, da hade sagverksindustrien afven gagnnat skogs-
 socknarne.

 Till belysande af den kulturoamrning, som bolagen utbfva i
 skogsbygderna, ar f6ljande sannfardiga historia, granska beteck-
 nande. En norrlandsk kyrkoherde fragade nyligen vid ett hus-
 f6rhbr en liten gosse: )hvad kallas den som lockar och tubbar
 nag,ot fran sin nasta?> - >inspektor>>, svarade gossen. Man ma
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 fu saga hvad man vill, det fbrhMaler sig dock nastan ailtid s ,
 att nar ett s ,averksboiag fdtt fast fot i en skogsbygd, sao har det
 kommit in nagontino fientiigt, som traktar efter att bringa den
 dfriga jordagande befoikningen po obestTad. Ibiand kunna medlen
 vara brutala, ibland markas de knappast. Ty det gifves tusende
 sAtt, poa hvilka i dylika fall den starke siutligen kommer till ratta
 med den svagare. Harvid maste man dock erkanna, att dessa
 sorgliga fbrhMolanden icke kunna laggas vare sig bolagen eller
 deras tjansteman till last. Ofta f6rsta de ej sjaifva hvad som for-
 siggOr. Och ofta fdr man afven fran boiagstjansteman i f6rtro-
 ende h6ra den bekannelsen, att >cdet ej borde fd fortga pa detta
 satt>. Det dr en bristfllig lagstiftning, som bar ansvaret fbr,
 att det enskiida intresset fi6rledes in pa dylika afv'agar.

 Det ar kiart att under ett sadant tillstcand den andliga
 odlingen och alit sundt samfundslif i bygden gar under. Biotta
 undanr"ijandet af denna demoraliserande upp gift, som lagstiftningen

 nu tvingar poa bolagen, skulie vara den stt6rsta vaigarning bMde
 fdr dem sjalfva och fir den 6friga befoikningen.

 Men afven den uppryckning och ekonomiska uippblomstrincr
 som en 6kad varuomsattninor maste medfira och ofta i b6rjan
 ockso medf6rt i bygderna, gaar snart p ' mangdubbelt satt fbrlorad
 gyenom de fortsatta hemmansk6pen. Ty ingenting af skogens
 behlllna afkastning stannar under sadana fbrhallanden i orten.
 jordbruktet utveckias ej heller vidare pai bolagshemmanen, do inga
 nyodlingar ske och ingen kan fd fir rimligt pris kbpa nagot af
 hemmanet i odlingsandamal. Det gar daremot i regeln' tillbaka
 och ofta nedlaSgges det aildeles. Det hirer s tlunda mangenstades
 gifvas trakter, dar firr fuinnits statliiga bygder med vackra gardar,
 grbnskande fait och vaiot i skogarne sait framfir alit fria cch
 garstvanliiga manniskor. Men sedan hemmanen kommit i bolagsago,
 har det blifvit spiliror och grus af det hela. Herr K. sade nyligen
 vid ett diskussionsm6te, att dessa skiidringar voro 6fverdrifna 2

 men han medgraf poa samma gang, att under det Norriand h611 pa
 att bfverga till ett industriland, sa. vore det oundvikiigt, att dylika
 missfbrhallanden uppstodo. Mlen hvad ar det nya, som har fir

 I Ingen regel utan undantag.
 2G6ent bijremot kan det lhafva sin betydelse att lvssna Mfven till nagra andra

 r6ster, de mA nu hvar f6r sig gilla, hvad de kunna (se bilagan).
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 framtiden sattes i stallet? Hvilka okade ideella och ekonomiska

 varden nedlaggas i dessa. trakter, dar forr funnits hem for main-
 niskor? Ingenting annat ir osynliga aktieagares tillfredsstallelse
 att vara oberoende af konkurrens om ravaran.

 Den tredje sarskilda skuggsidan, sorn vidlader just sag-
 verksbolagens hemmansf6rvarf ar att hemmanen darigenom pa
 det mest fullstandiga satt >>losryckas fran personlighetsforhallanden .

 Agarne bo langt bort i staderna eller bortom hafven och nagon
 som heist landsfaderlig omsorg om fastigheterna kommer sa
 mycket mindre ifraga, som den enda befattning, som behifver
 tagas med dem, utg6res af skogsarbeten, hvilka enkla forrattningar
 kunna verkstallas af lejda arbetare.

 I all synnerhet galler detta nar aganderatten till bolags-
 aktierna ifverga i utlandska hander och pa detta satt forbudet
 for utlandsk undersate att besitta fast egendom kringgas. Man
 sager nu, att vara grufvor forr eller senare komma att ofverga
 i utlindska hander. Men i afseende a skogarne skulle det ej
 vara sa stor fara. Hvem garanterar emellertid detta? Det ar val
 snarare pafallande, att afven vara skogar aro en sadan nyttighet,
 som bor vara begarlig for varldskapitalet. Detta har ock redan
 borjat visa sig. Flere bolag agas till afsevard del och i atmin-
 stone tva anmarkningsvarda fall till mer en halften afutlinningar.
 Herr K. medgifver afven, att situationen kunde andras och ,bland
 annat, kunde framkastadt hot om reduktion locka intressenter i

 sagverksbolag att >>ifverlata sina aktier till utlanningar, hvilkas
 regeringar aro i stand att skydda sina undersatars intressen,).
 Intet kan battre an ett dylikt yttrande adagalagga, att genom
 dessa bolagens oerhbrda landvinningar uppstar en stat i staten,
 eller att en del af riket darifran sondras. Sasom reduktion skall

 man latt uppfatta hvarje ingrepp fran lagstiftningen for afhjalpande
 af svara missforhallanden. Falla rikets lagar ej i tycket, sa be-
 hofva dessa undersatar ej ratta sig darefter, utan man tillkallar
 frammande hjalp mot egna lagstiftningsmyndigheter.

 Alla dessa missforhallanden ar man nu formodligen skyldig
 underkasta sig pa grund af nagon utaf dessa naturlagar, om
 hvilka herr Kempe stadse talar. For sagverksindustrien ar det
 nu visserligen en mycket naturlig och fbrklarlig sak, att man
 soker konsolidera och utvidga sin affar, pa satt som sker, nar
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 lagstiftningen ej lacgger hinder daremot. Och fbr den ledande
 kraften i affa'ren ligger i viljan till makt en osbkt lockelse att
 lagga under sigr land och folk. Nar sedan statsmakterna med en
 naturlags oft5randerlighet blunda infr6r denna utveckling, medan den

 h6gre administrationen ofta vaket grynnar den, sa kan man fi$rsta,
 att det fbr sagverksindustriens man skall framsta sasom det vissa
 bdet, att alit detta skall tillfalla dern. Och kanske gor det ocksi sa.

 Hvad ar nu emellertid att g6ra fbr att till gagn f6r all-
 mant val lejda detta segertag.

 Atskilliga rdster, daribland manga ifran Norriand, h'jas Hvad dr alt
 fb.r den atgarden, att agarne till afvittrade hemman bi5ra alldeles
 f6rbjudas att saija sina hemman annat an mbjliaen till slaktingar
 eller andra fbr odlingens framatskridande ofarliga ktipare. Ett annat
 satt, son egentligen innebar detsamma, anses vara att fbrvandla
 dessa hemman till kronohem-man eller med andra ord aterf6ra dem

 till den rattsstallning, som nybyggena innehafva innan de skattel$sas.
 Dylika utvagar aro uppenbarligen fullstandigt verksamna,

 blott de kunde genomfbras under nuvarande fiirhallanden. Men
 att harom fbrena alla de otaliga intressen meninogar och askad-

 ningssatt, hvarpa afgbrandet beror, ar ett omn'jligt fbretag. Man
 m1ste darfbr nu i bbrjan begransa sig till nagot, som har utsikt
 att ndgon gang sasom man sager )gg igenom> och pa samma
 gra g innefattar en tillfredsstallande l6sning. Den naturliga ochi
 enda utvagen ar da att fbrbjuda sagverksindustrien att vidare
 inkbpa afvittrade hemman. I motionen har ifragasatts, att detta
 6irbud borde omfiatta afven enskilde naringsidkare. Men afven
 orn man later denna tanke tillsvidare falla och inskranker f6rbudet

 till att galla endast bolag, sa vinnes i alla fall darigenom vasent-
 ligen hvad som iinskas. Fbr det f6rsta har namligen darmed
 fastslagits en princip, pa hvilken mycket kan byggas fbr framtiden.
 Det svaraste steget ar alltid att besluta sig fbr sjalfv,a den nya
 grundsatsen. I praktiken ater har man vunnit f6r det fbrsta, att

 sagverksbolagen, hvilkas inkbp utg6ra den egentliga faran f6ir
 framtiden, blifva afskurna darifron. Det kan da endast invandas
 att fbrbudet skall krinDggas. Men intraffar detta, hvilket man annu
 ej kan med bestamdhet fbrutse, s'a blir d'a alitid tid att se till hvad
 som bbr gdras daremot. I hvarje handelse niaste fbrvarfven i
 afsevard man aftaga. Och skulle i nagon man enskilde personer

 Ekonon2isk Tidskr/it. 19o1. 15
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 inkijpa hemmanen sasom ombud fbr sagverksbolag, sa a r faran
 med dessa hemman pa langt ndr ej sa 'ifverhdngande som om
 de hemfallit under sjalfva bolagen. De 1t6sryckas ndmligen icke
 a samma satt fran personlighetsfijrhallanden och kunna ej i3fverga

 annat an till koparens arfvingar eller andra enskilde personer.
 Det bibehadles ddrfbre fbr framtiden alitid stbrre utsikter att dylika
 hemman ej skola kunna undgr att tjana en verklig samfundsord-
 ning. Och man har ocksa i sin hand, att agarne maste vara
 enskilde svenske man, som sakna maktmedel och utvcagar att till-
 kalla en stormakts inblandning fijr att hindra svensk lagstiftning
 gbra sig gdllande pa svenskt territorium.

 Innan motionen vdicktes froacade motionaren en af Norriands

 f6rutvarande landshijfdingar, hvad han trodde om en fbrbudslag-
 stiftning fbr sagverksindustrien att vidare k6pa afvittrade hemman.
 Och svaret blef, att han fi6restailde sig, att hela Norriand, sagverks-
 agareintresset naturligtvis fronriknadt, skulle med hjarta och sjal
 sta bakom en s'adan atguard. Detta har ockso intraffat. Alla
 landtrepresentanter fSr Norriand och Dalarne kanske utan naoaot
 undantag sto som en man f6r motionens yrkande i denna del.
 Och den ailmanna opinionen, som desse bast kanna, har afv7en
 pa mangahanda andra sitt gifvit sigr uttryckligt tillkdnna'.

 Hvilka dro nu sagverksintressets invandningar mot tanken
 pa ett f6rbud fbr sagverksbolagen att vidare ink6zpa afvittrade
 hemman. Herr K. Taeropar nu verkligen icke skogsvardens in-
 tresse, hvilket ju ockso a r det minst framsynta och det mest
 obetanksamnrna af alla de skal, sorn pldga anf6ras till fbrsvar for
 en utveckling, som omintetg'or alit ordnadt samfundslif i skogrs-

 I Vdsterbottens lin bar redan h'allits en. mThgd m6ten, som enhalligt och i de
 kraftig,aste ordalag uttalat sig f6ir det ifragasatta f6rbudet. Afven i de andra Linen hal'va
 liknande nbten hAllits och hvarje dag som gir medfbr uniderrAttelser om nya m6ten. Dien
 stora mingden af deltagarne i m6tena bar utgjorts af jordbrukare, men dessutom Ihaf\va
 i mnitesresolutionerna deltagit prdster, kronofogdar, Idnsman, jAgmnistare, lIkare, skoll2irare,
 handlande och dfven sAgverksdgare.

 Hvad sdrskildt angar den stilIning tj"anstemannen i iNorrland och Dalarne intaga
 till fragan, si Ar f6rst att rnirka att atskilliga af deni Aro sjAlfva deidgare i sagverk. Aindra
 dro anstdllda soni bolagens agenter. Manga hafva andra varaktiga eller tillfdflliga uppdrag
 eller ansta1lningar hos bolagen. De fiesta sadana tjAnstemnn se lelt naturligt dessa ange-
 IAgenheter ensant frAn sAgverksintressets synpunkt.

 Men firAnsedt dessa fill synes det f6refinnas en allnidn och liflig stamning f6r
 rnotionen bland tjAnstenian af alla kategorier. Endast de hlbgre Anbetsndnnen anses oftast
 vara vinner af bolagens obegrdnsade henmnmansf6rvdrf eller Atminstone motstandare till atgAr-
 der, livarigenom dessa fflrvdrf pA ett verksanit sAtt fflrhindras.
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 byggderna'. Detta skal saknar ocksa all tillampning pa lapp-
 markerna, for hvilkas exploatering af sagverksindustrien herr K.
 pastas mest intressera sig. Dar ager namligen jordagaren, vare
 sig han ar bonde eller bolag, ej taga virke annat an efter utsyning
 af kronans tjansteman. Men herr K. sager, att f6rbudet skulle
 >hamma all industriell utveckling i Norrland>. Detta maste ju
 verka mycket nedslaende pa. lasaren och i all synnerhet pa motio-
 narerna, som aldrig forestallt sig nagot dylikt.

 Fragar man sedan efter bevisen for detta pastaende angif-
 vas dessa besta dari, att sagverksagarne inse dels att konkurrensen
 om inkip af timmer och kronostamplingar redan natt en sadan
 hojd, att ingen sagverksr6relse i langden kan existera blott pa
 dessa resurser, och dels att det ar den tillvaxande skogen a skogs-
 marken, som, nar priset pa timmer och kronostamplingar blir
 allt for higt, skall utgoira det medel, hvarigenom sagverkens exi-
 stens blir betryggad. Dessa aro orsakerna, hvarfir samtliga sag-
 verksagare soka f6rvarfva sig skogsmark.

 Detta vill med andra ord saga att det galler utesluta kon-
 kurrensen om ravaran. Och da de naturlagar, som sagas gynna
 sagverksindustriens ansprak i detta afseende, dock ej aro nog
 maktiga, att bereda henne aganderatt till den mark, hvara krono-
 stamplingarne aga rum, sa kastar man sig ofver de afvittrade
 hemmanen, som visserligen fatt skogen till skanks af kronan for
 jordbruksandamal men utan nagot formellt fbrbud att salja den
 till skogsbolagen. Detta facit ifverensstammer ock med herr K:s
 yttrande vid ett skogskommitteens sammantrade med allmanheten,
 att sagverksagaren maste hafva egna skogar, ty ,bonden hade i
 annat fall vid timmerkipen alla trumf pa hand och kunde oska-
 ligt drifva upp prisen>.

 Det ar nu en mycket naturlig och loflig sak, att en narings-
 idkare siker skaffa sin naring de basta firutsattningar, som kunna
 ernas. Men samhallets lagstiftning, som skall behalla ofversikten
 ofver det hela, aligger det att dela rattvist med hafvorna samt
 se till, att ej ett intresse liksom gokungen i boet tranger ut alla
 andra intressen, som afven aro viktiga. Da nu sagverksindustrien
 uppenbarligen gar utifver sina ramarken genom anspraken pa att
 forvarfva aganderatt till alla skogshemmanen i Norrland och

 Omi jordbruket och skogsvarden se motionen sid. 1j.
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 Dalarne, sa far den finna sig i, att lagstiftningen ingriper och
 later den dela de flesta andra industriers lott att fa underkasta
 sig atminstone nagon konkurrens om sin ravara.

 Svart ar afven att forsta, hvarfire detta skulle verka f6r-
 odande pa en redan sa maktig industri. Detta osannolika pasta-
 ende ar ocksa lamnadt obevisadt. Till och med manga personer, sorn
 agnat sig at skogshandteringen, forklara uttryckligen, att de icke alls
 kunna dela denna mening, utan tvart om anse det som den stirsta
 olycka, som kunde handa Norrland och Dalarne, om alla enskilda
 skogsmarker kommo i sagverksbolagens ago. Herr K:s uppfattning
 innebar ju fir ofrigt, att om Norrland ej haft mer enskild skogs-
 mark an den, som bolagen redan tagit i besittning, sa skulle en
 sagverksindustri varit omojlig. Och om a andra sidan bolagen
 forvarfva alla aterstaende afvittrade hemman, sa befinna bolagen
 sig ater i den stallning, att de maste reda sig med hvad de fatt,
 och da skulle med lika sannolikhet kunna framstallas enahanda

 pastaenden om att deras verksamhet maste ga under darfor att
 de ej hade tillrackligt med skog at sina i for stor skala gjorda
 sagverksanlaggningar.

 Ehuru nu meningen ar att de nuvarande sagverksagarne
 skola gijras oberoende af sin inbordes konkurrens om timret a
 de enskildes mark, sa uttalar dock herr K. tillika att det ar i
 framsta rummet ,de svagaste sagverken>, hvilka han har i atanke.
 Manga sagverksagare, sager han, tillverka uteslutande eller huf-
 vudsakligen for inhemskt behof, och da de aga f6ga eller ingen
 skog, blifva just de och med detm den konsumerande allmanheten
 i framsta rummet lidande, om motionen antages. Nu vet emel-
 lertid herr K. sjalf mycket val att om inkopen fa fortga, sa blir
 det ej alla dessa sma sagverk, som lefva pa koptimmer, hvilka
 skola anse det lona modan att konkurera med de stora bolagen
 om inkbp af hemman och uppbygga sin affar pa stor fot, utan
 det ar just de stora bolagen ensamma, hvilka skola fortsatta att
 k6pa. Om harunder >behofvet blir fylldt>, sa utvidgas affaren,
 och darmed skapas ett nytt behof. De sma sagverksagarne borja
 ocksa inse, att de genom dessa kop komma att firlora den mark-
 nad, som bereder dem kiptimmer, och darfire intraffar det i dessa
 dagar att i opinionsyttringarne till forman for motionen understun-
 dom deltaga afven sagverksagare.
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 For att emellertid ytterligare understryka sin uppfattning
 hopar herr K. dartill en del andra ganska uppseendevackande
 pastaenden, hvilka savidt motionaren f6rstar, aro utan unders6k-
 ning gripna pa mafa blott fir att rifva upp sa mycket r6k och
 damm som m6jligt ikring motionen.

 Salunda utvecklas, hurusom ett kopeforbud vidare skulle
 medfira, att i foljd af de alltjamt stigande prisen pa kiptimmer
 de svagare sagverken maste med forlust 6fverga till de starkare.
 Harigenom skulle sagverkens antal nedbringas till ett fatal samt
 priset pa timmer och kronostiamplingar h6gst betydligt falla. En
 dylik utveckling synes dock fioga tilltalande, sager herr K.

 Daruti kan han mojligen hafva ratt. Men skall denna utveck-
 ling uteblifva om k6pen fa fortga? F6rsta akten i det norrlandska
 dramat var afvittringarna. Den andra akten f6rsiggar nu och
 bestar i att sagverksbolagen uppsluka de afvittrade hemmanen.
 Nasta akt skall visa oss, huruledes bolagen sluka hvarandra; och
 b6rjan dartill hafva vi redan sett i de icke ovanliga bekantgiran-
 dena, att ett bolag ink6pt ett annats alla tillhorigheter. Skillnaden
 blir nu endast den, att dessa karteller, sorn salunda komma att
 bildas for att beharska marknaden, blifva annu mera maktiga, nar
 de ra om alla afvittrade skogshemman och till konkurrenter ej
 vidare hafva b6ndernas koptimmer utan endast kronostamplingarne.
 Och hur det da gar med de senare kan vara en ganska oviss
 sak. Man hade redan f6r atskilliga ar sedan exempel pa en sam-
 manslutning mellan sagverksagare i syfte att f6r kronans utstamp-
 lingar endast bjuda en spottstyfver. Det gor sig afven for nar-
 varande pa manga stallen gallande en strafvan hos bolagen att
 vara ensamma hvar och en om sin floddal. Och det har visat

 sig att det kunnat blifva en skillnad af 40 ?/o pa arbetspriset och
 25 ?/o pa timmerpriset efter ett vattendrag, dar ej nagon konkur-
 rens ager rum. D, herr K. sager, att det ar de hoga prisen pa
 timmer och kronostamplingar, som nodga sagverken att k6pa
 hemman, sa ligger ocksa redan dari ett varsel om, att man dar-
 igenom afven skall fa bukt med prisen pa kronans virke.

 Vidare yttras, att exporten af travaror skulle reduceras hogst
 betydligt och falla ner till >exempelvis halften>. Det ar svart
 att gissa anledningen hartill, savida den ej ar att s6ka i den kanda
 ofverafverkningen och bolagens behof af ytterligare marker for
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 att kunna fortsatta darmed. Att det blir ett bakslag i framtiden,
 darom aro manga 6fvertygade; men detta intriffar da till foljd af
 sAgverksindustriens stora egna forsyndelser, och under sadan for-
 utsattning vore det endast halsosamt att aterga till en verksamhet,
 som klokt anpassar sig efter naturtillgangarna samt ej drager f6r
 stora vaxlar pa framtiden. Herr K. sager emellertid, att en sadan
 tillbakagang ej skulle vara behaglig f6r vart land. Formodligen
 syftar han harmed pa det arcanum, som kallas ett lands handels-
 balans. >Med sagverksindustriens afkastning betala vi vara skul-
 der>> yttrade han namligen nyligen vid ett mote. For att bedoma
 sagverksindustriens f6rtjanster om handelsbalansen b6r man ocksa
 hafva utredning, i hvad man denna industri genom sin uppdrifna
 export i f6rsta hand betalar sina egna skulder bestaende i ran-
 tor och utdelningar, import af lifsmedel och hvarjehanda impro-
 duktiva utgifter, som stora inkomster alltid fora med sig, hvartill
 sarskildt bor laggas f6rluster for landet genom uteblifven afkast-
 ning och utveckling af jordbruket a de afvittrade hemman, hvartill
 bolagen forvarfvat aganderatt. Om handelsbalansen galler framf6r
 allt, att den ej ar sitt eget andamal samt att den reglerar sig
 sjalf och med all sannolikhet gor detta lugnast och bast, nar lan-
 dets inre hushallning ar ordnad efter forstandiga grundsatser.

 >Motioner, som leda till eller uppmuntra emigrationen borde

 dock numera ej ifragakomma>>, fortsatter herr K. vidare. Jag har
 i motionen visserligen ej inlatit mig pa emigrationsfragan i Norr-
 land, darfor att jag ej studerat densamma narmare. Men skall
 man utan unders6kning inlata sig pa att uttala f6rmodanden i
 detta afseende, sa 'bor det framsta f6r hvar och en, att bevaran-

 det af en sjalfstandig bofast befolkning i Norrland rimligtvis ej
 bor i och f6r sig hafva en sadan verkan. Det enda man dar-
 emot hort talas om ar, att atminstone barnen ej vilja stanna kvar
 pa de hemman, som f6raldrarne salt till bolagen, vare sig nu bo-
 lagen latit >inagostycka> de salunda forvarfvade landtbinderna
 eller icke, hvilket torde gora ganska liten skillnad. Och man
 sager, att atminstone en del af dessa manniskor, som flykta fran
 siiia harjade hem, s6ka i frammande land atervinna sitt f6rlorade

 oberoende. Man kan med lika stort skal utbrista: det borde ej
 fa ifragakomma, att en i sig sjalf fortjanstfull naring far raka in
 pa sadana afvagar, att dess frukter for stora delar af landet en-
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 dast blifva okad fattigvard, ofrihet och upplosning af samfunds-
 banden.

 Det hade nu vidare verkligen varit gladjande, om atmin-
 stone herr K. sasom en framskjuten talman for sagverksintres-
 senterna och deras gynnare underlatit att skatta at sina meniges
 oaflatliga benagenhet att sla sig till riddare for hemmansagarnes
 ratt att fa storsta mijliga betalning for sina hemman. Latom oss
 en gang for alla vara uppriktiga i detta amne samt fastsla, att
 enligt sakens natur och erfarenhetens vittnesbord sagverksagarne
 vid tillgodoseende af sin narings basta tanka ganska litet pa
 dem, hvilkas egendomar de vilja forvarfva, samt alltid soka at-
 komma dessa egendomar for minsta mojliga pris. Herr K. har
 ju sjalf forklarat, att han ej unnar bonden >att vid timmerkopen
 hafva alla trumf pa hand och salunda oskaligt drifva upp prisen,,
 samt att, detta ar anledningen till, att sagverksagarne for undan-
 rojande af konkurrensen koper hemman. Hvad ir det da fran
 hans sida for mening i att >finna det smartsamt>, att man vill i
 Norrland eliminera' den fria konkurrensen och darigenom formena

 en egendomsagare att erhalla hogsta mojliga varde for sin egen-
 domn. Samma forundran vacker det da herr K. sager sig omma
 for, att jordagarne i lappmarken i foljd af utsyningstvanget
 de hafva aldrig af kronan fatt storre ratt! - ndgades siilja sina
 hemman till vida lagre pris an de ifriga hemmansagarne i Norr-
 land. Sagverksagarnes strafvan att fa bort utsyningstvanget be-
 ror sasom alla veta darpa, att de onska att, sedan de for billi-
 gast mojliga pris kopt hemmanet, sjalfva fa forfoga ofver skogen
 utan nagra inskrankningar.

 Hvad harefter angar sjalfva saken, sa synes det ej finnas
 nagonting, som alltjamt ligger sa frammande for de fleste sag-
 verksintressets meningsfrainder, som att har ar fraga om hela lan-
 dets basta samt att for sadana andamal det plagar kunna uppstallas
 kraf pa att landets innnevanare och salunda afven en norrlandsk
 jordagare gor nagra uppoffringar. I detta fall har man dessutom
 en sarskild kraftig rattsgrund att bygga pa namligen det forhal-
 landet, att de skogar, hvarorn ar fraga, blifvit af kronan skankta
 till de afvittrade hemmanen for odlingens beframjande, samt att
 kronan darfor har bade ratt och i all synnerhet plikt tillse, att
 dessa afsikter ej ga alldeles om intet.

 225

This content downloaded from 129.252.86.83 on Sun, 12 Jun 2016 12:13:00 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 CARL LINDHAGEN

 De offer, som bar skulle i enstaka fall krafvas af enskilda
 hemmansagare, sasom vid arfskiften som ej fbranleda hemmans-
 klyfning, iifvervagas i h6g grad af de f6rdelar, som genom ett
 kiipef6irbud beredes jorddaarekiassen i ailmanhet. Skogens alit-
 janit 6kade varde fdr bonden ockso beholla, ehuru kronan vid
 afvittringarne alideles missraknat sigr i detta afseende 1 Och denna
 skog blir icke mindre begarlig darf6r, att den befinner sig i bon-
 dens ago i stallet f6r i bolagens. Tvart om sages det ju, att
 genom konkurrensen bonden da skulle fd oskaligt betaidt f6r sin
 skog. Det f6rordade bibehallandet af h6oga hemmansvarden kan
 ocks'a ej vara af nagot allinant intresse, do meningen ar, att hem-
 manen skola fbrintas sasom sodana och fbr all frantid uppgo i
 den ena elier andra bolagskomplexen.

 Fijrbudet fdr sagverksbolag att kbpa afvittrade hemman
 bar ock en sarskild betydelse fbr en mangd jordagare och sarskiIdt
 dem, som afhandt sig afverkningsratten till skogren pa langre tid,
 namligen darigenom att det skyddar jorddaarne fdr de monaahanda
 mot deras oberoende riktade anslag, for hvilka de eljest f6rr eller
 senare maste duka under, sait salunda bereder dem andrum och

 mbjligheter att ater arbeta sig upp till valmoga med tiden.
 Hvad en hemnmansligare kunnat fbrlora genom f6rsdljning till sa'gverksbolag ocli

 hvad kronan skdinkt bort genom afvittringarne, belyses talande genom ftljande skildringctaf
 ett norrkindskt skogshemmans historia:

 Hemmanet Grubban N:o i Ytter Hogdals socken cm 2 6resland s'ades I781
 af Olof Jonsson till sonen Jon Olsson f6r 66 R:dr 32 sk. banko, 22i,' 18II af Jon OGssoni
 till sonen Per Jonsson fdir 400 r.g.d. och 29_ I84 af Per Jonsson till sonen Jon Persson
 f6r 1100 r.gr.d.

 Under. 1840 och i85o talen ~igde afvittringen rum i socknen. Grubban No i fick
 dirvid en 6keskatt af 3 65resland, med dirA belbpande skog. Men d'a intill hemmanet grrin-
 sade en skogstrakt om 2,500 tunnland, som ej kimpacde sig till nybygge, dfvertalade afvitt-

 ringsstvresmannen (dA sirskildt tillfbrordnade kaptenen Sven Petter Bergman) igaren at
 hemmanet att emot en 6keskatt af 3 6resland IHta iifven denna trakt skrifvas pa einimanet.
 Detta blef hdirigenom inalles 8 6resland med en skogsareal af 5,5oo tunnland.

 Den 1012 1864 lyckades det en fbr fbrfalskninigsbrott straffad person och tva andra
 Afventyrare att kbpa hemmanet af Jon Persson fbr 40,000 kr. TvH Ar direfter s'ade desse
 hemmanet f6r 70,000 kr. till A. Forssell i Sundsvall. Den 2 5/4 872 sAlde denne hemmanet
 fdr io5,ooo kr. till C. P. Sundvallsson i Ljusdal, hvilken samma ar 6fverldt det till 'Woxna-
 Ljusne bolag fbr 3oo,000 kr.

 Ar 1874' blefvo alla trid A Grubban, so03 voro ii tur i genomskarning 21 fot
 fr5n marken, upprdiknade af en Woxna skogsfdrvaltare v. Greijertz, hvilken f6rst fick antalet
 till 377,394, men dA bolagets styresman ej trodde detta, verkstMlldes omrirkning med det
 resultat att det fanns 407,954 sAdana trdd. Da dylika timmertrLid nu betalas med 6 A 8 -
 ja A skogsauktioner med inda till 9 kr. - pr trdd a rot, sA representera dessa trid ett
 varde i skogen af minst 2,500,000 kr.

 Meddelaren af dessa uppgifter till&gger, att detta blott ir ett exempel bland
 tusenden.

 2 26

This content downloaded from 129.252.86.83 on Sun, 12 Jun 2016 12:13:00 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 NORRLANDS SKOGSBYGDER OCH SAGVERKSINDUSTRIEN

 Detta galler i all synnerhet om lappmarkerna, dir jord-
 bruket, hur bristfdlligt det an mangenstades kan vara, moste ut-
 g6ira nioderniringen, savida landet ej skall aterg'a till 6demarker'.
 Hemmanen dar befinna sig fu under tre olika villkor. De bbnder,
 som beh'allit sin skog, sto sig ganska godt, ofta utmarkt. De
 hafva rika tillfallen till nyodlingar, hvaraf de begagna sig; och
 fran skogen hafva de, utom husbehofsvirke, utsyningar, hvilka
 bereda dem en fast och afsevard arlig inkomst'2 Froan andra
 hemman ar utsyningsratten 6fverlaten till bolag pO Iang tid. Dessa
 jordagare hafva ofta en hard kamp fbr tillvaron. De hemman
 ater, som inkbpts af bolagen, sk6tas doaigt af landbor, sovida ej
 jordbruket fdr alideles ft5rfalla.

 Om nu ett fdrbud f6r bolagen att vidare k6pa hemman
 komme till stoad, skulle det intraffa ej blott att valmogan fbr de
 b1st stailde jordagarne bibehblles utan afven att de hemmans-
 agare, som afhandt sig utsyningrsvirket, skulle kunna rycka upp
 i de f6rres led, i den man kontrakten f6rfbllo, i stallet f6r att
 annars genom. att allt mer bringas pa obestand nbdgas saija hem-
 manen till bolagen. Lappmarksbefolkningen fijrstor ej, hvarfbr stats-
 inakterna ej vilja unna dem detta valstand. Och det framskymtar
 kanske ddrfbre en kansla af saknad efter aldre tiders styrelsesatt dO
 Stensele kommunalstamma i sitt nyligen afgifna yttrande. till far-
 man fbr motionen slutar med en vadjan till uttalandet af en
 bland Sveriges forne konungar: )Detta Sverige och dess folk
 dir val vardt, att man darfbr offirar lif och blod och allt hvad man
 kart hafver.

 Den jordbrukande befolkningen i Norrland och Dalarne
 hafva en kiar uppfattning om, hvad som i f6revarande afseende
 lander dem till st6rsta batnad nu och i framtiden. Det ar dar-

 1 Da man tAnker pA Lappland, framstAr sdrskildt bjArt, huru litet innehall sam
 licgger i herr K:s uttalande am, att jardbruket i Narrland ej ens niiktar framkalla tidsenliga
 lormunikationer. DMr en sjdlfstdndig jardbrukande befalkning uppstar, visar nAmligen
 erfarenheten att det ocksA bygges vdgar, ofta nog i synnerlig amfattning. Och hade i Narr-
 land skagsallmdnningar allmAnt a'satts till st6d fdr adlingen, sA hade af deras afkastning
 :ifven kunnat anliggas jdmnviigar utbfver dem, som f6retrAdesvis staten nu bekastar. Men skall i
 de norrlAndska skagsbvgderna ej hbras andra Ijud an Aterklangen af sagverksbolagens yxar,
 da blir det i dessa trakter icke belier andra kommunikationer An flattningslederna.

 2 Enligt en uppgift skala t. ex. de fA b6nder i Stensele sacken af VAsterbattens
 lappmark, hvilka fdr nArvarande behAllit sin utsyningsrAtt, hafva af densamma en Arlig
 inkamiist, vdxlande mellan aa ach i i,oo kr.
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 fore just de, som allmannast och lifligast ansluta sig till krafvet
 pa forbud for sagverksindustrien att vidare med aganderatt for-
 varfva afvittrade hemman, Och det bor doa ligga fjirran fran
 dem, som foretrada det motsatta intresset, att tillgodose det se-
 nare under uttalande, att det sker af karleksfull omtanke for jord-
 agarnes lifsintressen1.

 Forst och sist vadjar emellertid herr K. till naturlagarne.
 Han tror pa framtiden och vet, att utvecklingen ej kan ga ernot
 naturens lagar afven om manniskan for nagon tid lyckas forrycka
 dess gancg.

 Om emellertid vid afvittringen skogen afsatts till allman-
 ningar pa ett forstandigt satt eller skogen tillagts hemmanen
 endast under kronohemmans ratt eller ock kronan behallit all

 skogen och tillagt hemmanen blott husbehofsskog, sa hade ju
 dessa naturlagar varit upphafda. Enligt uppgift larer i Finland
 afven bestamts att afvittring skulle pa dessa orter aga rum
 efter liknande grunder som i Sverige. Ett svenskt sagverks-
 bolag inkopte darf6re skogar, som voro amnade att tillaggas
 dylika finska hemman, i forhoppning att afvittringen skulle dar
 med lika liten omtanke som hos oss ga i fullbordan. Men sa
 beslot man andra villkoren for skogstilldelningen. Pa sadant satt

 blef i Finland de antydda naturlagarna i ett visst fall bragta ur
 varlden, hvilket emellertid vallade det svenska bolaget mycket
 stora forluster.

 Afven jag tror pa framtiden och vet att endast om den
 bygges pat sunda sociala grundvalar skola landets naturliga till-
 gangar med tiden kunna pa. fruktbaraste satt tillgodogoiras och
 menige mans basta varaktigt beframjas.

 Gent emot den nu i de norra skogsbygderna pagaende
 tygelloisa utvecklingen, som f6rrycker dessa grundvalar och for-
 vandlar landet till en privatdoman for sacverksindustrien, vill jag
 darfore for min del gora gallande satsen: >>land skall med lag
 byggas>>.

 1 Se vidare motionen sid. 5 och 13.
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 Bilaga.
 (Not till sid. 217.)

 Kaptenen Richard Aelander (tjanstg. vid rikets allmanna kartverk): Den
 som skrifver dessa rader har i statens tjanst under fern somrar i alla riktningar ge-
 nomvandrat atskilliga socknar ofvanfor och nedom lappmarksgransen i Vaster-
 botten, Vasternorrland och Jaimtland. Jag har darunder besokt hundrade byar och
 gardar och af folkets egen mun hort samma obeskrifligt sorgliga tema i olika
 variationer upprepas: >>Vi aro forlorade. Bolagen aga allt - -. Jag har
 inom skogslandet genomrest byar, i hvilka alia husen statt ode med igen-
 spikade dorrar och dar och hvar inslagna fonster och med ogras och busk-
 skog, dar forr varit groda. - Jag har sutit vid spisen hos utfattiga sm&abonder,
 hvilka voro bolagets daglonare, och har hort dem tala om de tider, da de
 agde skogar, hvilkas afkastning pa nagra tiotal ar skapat bolagens millioner.
 Det har varit hjartslitande att hora den resignerade trostlosa berattelsen, om
 huru det tillgatt. Bonden eller hans far har icke forstatt mera an ett barn att
 tillvarataga sina intressen; bolagets tjansteman ha desto battre forstatt att till-
 varataga bolagets. - - - Och sa har forhallandet blifvit detta: en fordom
 fri, bergad, ja pa sina stallen formogen befolkning lefver nu till stor del pa
 bolagens nad; de gam-le sitta, dar de icke bortdrifvits fran hus och hem, pa
 en jordlapp, som icke kan foda dem, sedan skogen icke langre skanker dem
 ryggstod, sonerna aro som flottningskarlar i bolagens tjanst, lefvande for dagen.
 - - Bolagen aro i befolkningens ogon ortens, socknens, landets hogsta
 och enda auktoritet; bolagen bestamma allt inom kommunen; pa bolagen lefver
 man, sa lange elandet haller ihop; bolagen fa de ungas och de gamles hela
 kraft; framtid finnes icke, ty en flottningskarl eller timmerkorare duger endast
 till att flotta eller kora timmer; andlig odling trifves icke i de lifsformerna, egen
 torfva star icke att fa i hembygden: - - emigrationen ar oftast sista ut-
 vagen, dar icke fattighusen redan oppnat sin ddrr. - - Taflan ar mork, men
 intet skulle vara lattare for myndigheterna an att genom ett opartiskt rese-
 ombud forvissa sig om att den ocks'a ar sann. (Vart Land 7/2 I901).

 Folskoleinspektoren Alathias Aordell: Under 2 1ls ar har jag varit an-
 stalld sasom folkskoleinspektor i Angermanland, och under mina resor genom
 denna provins olika socknar har jag haft tillfalle att ganska noggrant gifva akt pa
 det satt, hvarpa bolagen gatt och ga tillvaga, nar det galler att sla under sig
 Norrlands skogar, det tillstand, i hvilket Norrlands allmoge allt mera rakar, ju
 mera bolagsvaldet utbreder sig, och den framtid, som Norrland med nodvin-
 dighet gar till motes. om ingen raddande makt trader emellan. - - Man
 far icke, nar det ar fraga om bolagsvasendet i Norrland, lata blanda sig af
 forhallandena vid de storre sagverken utefter kusten och de storre elfvarne. ---
 Nej, skall man fa en ratt uppfattning af saken, maste man besoka de trakter,
 hvarifran bolagen tagit eller taga sina rikedomar och taga i skarskadande,
 hvilka foljder bolagsvaldet och skogsskoflingen darstades med sig fort. Och
 harom skulle mycket kunna skrifvas, om tillfalle gafves dartill. - -- Och da
 offentlighetens ljus icke faller sa starkt pa dessa skogssocknar, ha icke bolagen
 tillrackligt talande skal att taga tillborlig vard om sina darvarande underhaf-
 vande. Med det storre sociala trycket och den stigande fattigdomen folja sed-
 liga och andliga vador af vidtgaende art. - -En dof forbittring jaser i
 sinnena hos en allmoge, som for sent finner sig hafva varit en lekboll i klyf-
 tiga, vinningslystna och hansynslosa affarsmans hander. (Vart Land 19/2 1901).

 Hiiradshofdingen Th. Ekenstam: (Erfarenheter fran tjanstgoring i ha-
 radshofding H. Claesons domsaga i Dalarne): >>Det var for en del ar sedan,
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 da jag pa en tjansteresa kom till ratt aflagsna trakter och en dag befann mig
 ute i en bygd, dar trefnad och valmaga voro synbara. Dar fanns en stor by
 med valbyggda gardar och valskotta falt rundt omkring. Emellertid drojde
 det sedan atskilliga ar, innan jag kom tillbaka till samma trakt, men da var
 det nagonting, som slog mig med stor hapnad. Denna trefsamma by ha(de
 fran valstand nedsjunkit till forfall och vanvard och vanskotsel voro synbara.
 Pa min fraga till skjutsbonden hvadan detta kom sig, svarade han, att den
 mesta jorden blifvit afyttrad till ett bolag. -- Darfor sag man ocksa en
 hel rnangd ode gardar, eller om mojligen en och annan af de forre agarne
 kvarstannat sasom landbo at bolaget, sa hade han numera hvarken vilja eller
 formaga att skaffa sig sin utkomst. - Det exempel jag nu anf6rt, ar vis-
 serligen enstaka, men jag tror, att personer, hvilka aro mera hemmastadda an
 jag i dessa forhallanden, skola kunna vitsorda, att det gar igen pa manga
 stallen.> (Forsta kammarens protokoll '914 900o).

 Kyrkoherden K. V. Hallberg.: (Vid mote 17]3 19o med Umea landsforsam-
 ling): >>Det finnes nog flera har, som ha sig bekant, huru en bygd ser ut, dar bola-
 gen varit herrar. Till ock rned i denna forsamling, som man dock sager ar
 fri fran det onda, finnes det manga hemman, som forsvunnit genom att ofverga
 i bolagens ago. Hur manga ganger har jag ej rest forbi gardar, dar fonstren
 varit forspikade och ej en rorelse af lif fornummits! >)Ha alla dott har?> --
 har jag fragat och fatt till svar: >sagverksbolaget rar om hemmanet!>> Jag
 vill endast namna ett exempel. Under en landsvagsresa genom Safvar for jag
 forbi en stor jordbruksareal, men alla tecken tydde pa, att den ej pa lange
 brukats som aker. - - Jag behofver val ej narnna, att fonstren voro for-
 spikade, garden ode. >>Det har ar modern skogshushallning> - menade en
 ingenior i mitt sallskap.>

 Skrtftstillaren f. Stadling: I byn Finnvattnet - Strom i Tamtland
 - funnos fordom cirka 6 bonder med i medeltal 70 notkreatur, 20 hastar och
 200 smakreatur; hela byns befolkning uppgick till 30 a 40 personer. Detta
 var 1865, innan bolagen for en spottstyfver tillhandlade sig dess skogsmark,
 uppgaende till 20,000 tunnland. Ar 1892 fanns i byn ej mera kvar an en
 arrendator som hade en hast och en ko, som han hade lanat, och denne ar-
 rendator var under konkurs. Bolaget har for hvarje ar afverkat omkring 40,000
 timmer fran byns skogar. Men sa bar ocksa kommunen erhallit sin rikliga
 del fran namnda by -ej mindre an 17 fattighjon hafva kommit pa fattig-
 huset darifran. (- Resebref ar I894 till Aftonbladet; ett exempel ur hogen -).

 >>Norrldndsk jordbrukare>> - Forfattaren for sin del skulle kunna
 sta till tjanst med att visa konsul K. huru det star till med nastan alla bolags-
 hemman i skogsbygden. De af gammalt odlade tegarne ligga ode och for
 fafot, skogen vaxer pa de osadda akrarna, husen aro nedbrutna och 6fvergifna,
 och det ser ut som om digerdoden skulle gatt fram. Kom till en aflagsen
 by, dar det finnes sjalfegande bonder och ett och annat bolagshemman. Se
 pa olikheten och dom sedan, om det olika inflytande sjalfstandigheten och slaf-
 veriet utofva pa kulturen. - (Sundsvalls Posten 2/4 190o).
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